МІНІСТЕРСТВО ЕНЕРГЕТИКИ ТА ЗАХИСТУ ДОВКІЛЛЯ УКРАЇНИ
НАКАЗ
.

ЛО/ f f

м . к и їв

№

______________________________

Про затвердження паспорта
бюджетної програми на 2019 рік
Відповідно до Закону України від 31 жовтня 2019 року № 265-ГХ «Про
внесення змін до Закону України «Про Державний бюджет України на
2019 рік», постанови Кабінету Міністрів України від 02 вересня 2019 року
№ 829 «Деякі питання оптимізації системи центральних органів виконавчої
влади» та Правил складання паспортів бюджетних програм та звітів про їх
виконання,
затверджених
наказом
Міністерства
фінансів
України
від 29 грудня 2002 року № 1098 «Про паспорти бюджетних програм»,
зареєстрованих у Міністерстві юстиції України 21 січня 2003 року за № 47/7368
(у редакції наказу Міністерства фінансів України від 14 січня 2008 року № 19, зі
змінами),
НАКАЗУЮ:

* 001515

1. Затвердити паспорт бюджетної програми на 2019 рік Міністерства
енергетики та зіахисту довкілля України за КПКВК 2401610 «Реконструкція
гідроелектростанцій ПАТ «Укргідроенерго», що додається.
2. Визнати таким, що втратив чинність паспорт бюджетної програми
на 2019 рік Міністерства енергетики та вугільної промисловості України за
КПКВК 1101600 «Реконструкція гідроелектростанцій ПАТ «Укргідроенерго»,
затверджений наказом Міністерства енергетики та вугільної промисловості

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства енергетики та захисту довкілля України
(найменування головного розпорядника

коштів державного бюджету)

від J4.

ЛОҐ9__________ № S&3

Паспорт
бюджетної програми на 2019 рік
1.

240
(KJ1KBK ДБ)
2401000

(КЛКВКДБ)

Міністерство енергетики та захисту довкілля України
(найменування головного розпорядника)

Апарат Міністерства енергетики та захисту довкілля України
(найменування відповідального виконавця)

2401610

0433

(КПКВКДБ)

(КФКВК)

Реконструкція гідроелектростанцій ПАТ "Укргідроенерго"
(найменування бюджетної програми)

Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань -

871 787,0

тис. гривень, у тому числі із загального фонду та Із спеціального фонду -

тис. гривень.
871 787,0

ТИс, гривень.

5.

Підстави для виконання бюджетної програми:
- Закон України від 19 листопада 2013 року № 685-VII «Про ратифікацію Фінансової угоди (Проект «Реабілітація гідроелектростанцій») між Україною та Європейським
інвестиційним банком»;
- Наказ Міністерства економіки України від 01 листопада 2010 року № 1378 «Про доцільність підготовки спільного з Європейським банком реконструкції та розвитку та
Європейським інвестиційним банком проекту «Реабілітація ГЕС»;
*
- Субкредитна угода від 12 грудня 2012 року № 15010-03/130 між Мінфіном, Міненерговугілля, Н КРЕтаП А Т «Укргідроенерго»;
- Фінансова угода між Україною та ЄІБ від 21 вересня 2012 року (№ 31.177); - Розпорядження Кабінету Міністрів України від 26 грудня 2016 року № 996 «Про затвердження
проекту «ГЕС Укргідроенерго. Реконструкция. II черга. Коригування».

6.

Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми
№ з/п

Ціль державної політики

2
1

Модернізація інфраструктури паливно-енергетичного комплексу та електрогенеруючих потужностей

7.

Мета бюджетної програми:

8.

Завдання бюджетної програми:

Доведення існуючих режимів роботи ҐЕС ПрАТ «Укргідроенерго» до європейських стандартів

Завдання

№ з/п
1
9.

Введення в експлуатацію реконструйованих гідроагрегатів, оплата за поставлене обладнання, введене в експлуатацію обладнання, надані консультаційні послуги

Напрями використання бюджетних коштів:
тис. гривень

Напрями використання бюджетних коштів

№
з/п
1

Загальний фонд

Спеціальний
фонд

Закупівля гідросилового, високовольтного обладнання, систем для управлінця, моніторингу, діагностики та безпеки
функціонування ГЕС і ГАЕС, проектних робіт, реконструкція гідроагрегатів
Закупівля консультаційних послуг для надання допомоги у виконанні Проекту «Реабілітація гідроелектростанцій»

Всього

Разом

861 417,0

861 417,0

10 370,0
871787,00

10 370,0
871 787,00

10. Перелік державних цільових програм, що виконуються у складі бюджетної програми:
тис. гривень

Код державної
цільової
програми
11

Назва державної цільової програми

Загальний фонд

Спеціальний фонд

Разом

Результативні показники бюджетної програми:
Одиниця
виміру

Джерело
інформації

тис.грн.

Фінансова угода між
Україною та ЄІБ від
21.09.2012 № 31.177

2 Кількість гідростанцій, на яких проводиться реконструкція

од.

3 Кількість пакетів закупівель, контрактів по яким залучається до робота група
Консультанта

ОД.

№
з/п.

Показники

Загальний фонд

Разом

Спеціальний
фонд

1 затрат
1 Обсяг залучених кредитних коштів від ЄІБ на реалізацію Проекту «Реабілітація
гідроелектростанцій»

6 342 827,6

б 342 827,6

Графік реалізації
Проекту,
План закупівель на
2019 рік

7,0

7,0

План закупівель,
Технічне завдання
Консультаційного
Контракту

11,0

11,0

з
4 Кількість агрегатів, для яких здійснені поставки окремих вузлів обладнання, за
контрактами на реконструкцію гідроагрегатів на Канівській ГЕС, Київській ГАЕС,
ДніпроГЕС-1, ДніпроГЕС-2 та Середньодніпровській ГЕС

од.

Контракти між ПрАТ
«Укргідроенерго» та
АТ «Турбоатом» від
21.11.2016 JMb
UHE/TKNV/C/2-13;
від 30.12.2016 №
UHE/TFCS1/С/3 -13;
від 21.11.2016 №
UHE/TKAP2/C/4-14;
від 21.11.2016 №
UHE/TKAP3/C/4-14;
та між ПрАТ
«Укргідроенерго» та
Andritz Hydro від
23.12.2016 №
UHE/TFCS2/C/3-1;
акти приймання
послуг

15,0

15,0

1 Кількість підготовлених проектів по контрактам на реконструкцію гідроагрегатів
на ДніпроГЕС-2, Середньодніпровській ГЕС та Кременчуцькій ГЕС та контракту
«Реконструкція 8 (восьми) агрегатних систем управління та захисту та двох (2)
блочних систем управління та захисту на Канівській ГЕС»

од.

Контракти між ПрАТ
«Укргідроенерго» та
АТ «Турбоатом» від
21.11.2016 №
UHE/TKAP2/C/4-14;
від21.11.2016№
UHE/TKAP3/C/4-14;
від13.03.2019№
UHE/TKRE/C/8-I7; та
між ПрАТ
"Укргідроенерго" та
ТОВ "Емерсон" від
18.01.2016 №
UHE/PSKN/C/5-14;
акти приймання
послуг

4,0

4.0

2 Кількість звітів, підготовлених Консультантом

од.

Технічне завдання
Контракту №
UHE/CSA/T/9-17 від
25.06.20193
компанією EDF, акти
приймання послуг

9,0

9,0

2 продукту

4
3 Кількість поставлених вузлів та комплектів обладнання за контрактами на
реконструкцію гідроагрегатів на Канівській ГЕС, Київській ГАЕС. ДніпроГЕС-1,
ДніпроГЕС-2 та Середньодніпровській ГЕС

од.

Контракти між ПрАТ
«Укргідроенерго» та
АТ «Турбоатом» від
21.11.20І6№
UHE/TKNV/C72-13;
від30.12.2016№
UHE/TFCS1/C/3-13;
від 21.11.2016 №
UHE/TKAP2/C/4-14;
від2І.11.2016№
иНЕЛХАРЗ/С/4-14;
та між ПрАТ
«У кргідроенерго» та
Andritz Hydro від
23.12.2016 №
UHE/TFCS2/C/3-1;
акти приймання
послуг

305,0

305,0

4 Кількість гідроагрегатів, на яких будуть завершені демонтажні роботи за
контрактами на реконструкцію гідроагрегатів на Канівській ГЕС, Київській ГАЕС,
ДніпроГЕС-1, ДніпроГЕС-2 та СередньодніпровськіЙ ГЕС

од.

Контракти між ПрАТ
«Укргідроенерго» та
АТ «Турбоатом» від
21.11.2016 №
UHE/TKN V/C/2-13;
від 30.12.2016 №
UHE/TFCSI/C/3-13;
від 21.11.2016 №
UHE/TKAP2/C/4-14;
від21.11.20І6№
иНЕЯХАРЗ/С/4-14;
та між ПрАТ
«Укргідроенерго» та
Andritz Hydro від
23.12.2016 №
UHE/TFCS2/C/3-1;
акти приймання
послуг

8,0

8,0

5 Кількість гідроагрегатів, на яких будуть завершені монтажні роботи за контрактами
на реконструкцію гідроагрегатів на Канівській ГЕС та Київській ГАЕС

од.

Контракти між ПрАТ
«Укргідроенерго» та
АТ «Турбоатом» від
21.11.2016 №
UHE/TKNV/C/2-13;
від 30.12.2016 №
UHE/TFCS1/C/3-13;
акти приймання
послуг

4,0

4,0

5
б Кількість поставлених систем за контрактом «Система захисту та контролю
SCADA Канівської ГЕС»

од.

Контракт між ПрАТ
«Укргідроенерго» та
ТОВ «Емерсон від
18.01.20І6№
UHE/PSKN/C/5-14;
акти приймання
послуг

. 5,0

5,0

7 Кількість поставлених трансформаторів за контрактом «Закупівля 10 (десяти)
трансформаторів та супутніх послуг для Київської ГАЕС, Канівської ГЕС,
Середньодніпровської ГЕС, Дніпровської ГЕС-1, Каховської ГЕС»

од.

Контракт між ПрАТ
«Укргідроенерго» та
ТОВ «ATEF GROUP
OF COMPANIES
LLC» №
UHE/TRF/C/10-17 від
15.05.2019, акти
приймання послуг

2,0

2,0

тис.грн.

Контракти між ПрАТ
«Укргідроенерго» та
АТ «Турбоатом» від
21.11.2016 №
UHE/TKNV/C/2-I3;
від 30.12.2016 №
UHE/TFCS1/С/3-13

171 307,4

відс.

Фінансова звітність
ПрАТ
«Укргідроенерго» за
міжнародними
стандартами, річний
звіт з капітальних
інвестицій ПрАТ
«Укргідроенерго»,
План закупівель

22,0

од.

Контракти між ПрАТ
«Укргідроенерго» та
АТ «Турбоатом» від
21.11.2016 J4®
UHE/TKNV/C/2-13;
від 30.12.2016№
UHE/TFCS 1/С/3-13

3,0

млн.кВт.год/р

Проект “ГЕС
Укргідроенерго.
Реконструкція.
II черга.
Коригування”, затв.
розпорядженням
КМУ від 21.12.2016
№ 996,
акти приймання в
експлуатацію

3,6

3

еф ективності

1 Середня вартість одного реконструйованого гідроагрегату

4

якості

1 Рівень реалізації Проекту за рахунок кредитних коштів ЄІБ

2 Кількість введених в експлуатацію реконструйованих гідроагрегатів

3 Додаткове щорічне виробництво електроенергії

6
МВт

4 Введення додаткової потужності

Проект ‘ТЕС
Укргідроенерго.
Реконструкція.
II черга.

7,0

Коригування”, затв.
розпорядженням
КМУ від 21.12.2016
№ 996,
акт приймання в
експлуатацію

12. Розподіл видатків у розрізі адміністративно-територіальних одиниць:

М.Л. Томахін

В.о. державного секретаря
(підпис)

Погоджено:
Міністерство фінансів України
£
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